
Συντήρηση εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών καυσίμων δημοτικών κτηρίων 
 Σελίδα 1 από 4 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Συντήρηση εγκαταστάσεων 

καυστήρων υγρών καυσίμων 
δημοτικών κτηρίων 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ   
 ΠΡΟΫΠ: 2.294,00 (με τον ΦΠΑ) 
 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 92/2022 
 cpv: 50720000-8 
 
 
 
 

1 . Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η     Ε Κ Θ Ε Σ Η  
 

 
Για την ομαλή, ασφαλή και οικονομική λειτουργία των λεβητοστασίων κεντρικής θέρμανσης στα δημοτικά κτίρια, 

απαιτείται σε ετήσια βάση ο έλεγχος, καθαρισμός καθώς και ρύθμιση των επιμέρους οργάνων.  
 
Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην παροχή υπηρεσίας για τη συντήρηση των λεβητοστασίων κεντρικής θερμάνσεως 

των κτιρίων: 

α/α Κτίριο Ισχύς 
[kcal/h] 

1 Κοινοτικό κατάστημα Κυργίων 55.000 
2 ΚΕΠ Αγ. Αθανασίου 55.000 

3 Άνω όροφος Δημοτικού 
Καταστήματος Αγ. Αθανασίου <60.000 

4 ΚΕΠ Δοξάτου 30.000 
5 Δημοτικό κατάστημα Δοξάτου 55.000 
6 ΚΕΠ Καλαμπακίου 30.000 
7 Δημαρχείο Καλαμπακίου 125.000 

 
 
Κεντρικό στοιχείο είναι η παροχή υπηρεσίας και στο πλαίσιο αυτής θα γίνουν και οι απαραίτητες προμήθειες για τις 

μικροεπισκευές στα λεβητοστάσια οι οποίες έχουν λειτουργικό-παρακολουθηματικό χαρακτήρα διότι εξυπηρετούν το κύριο 
αντικείμενο που είναι η παροχή υπηρεσίας. 

 
 
 
 
 

Καλαμπάκι, 13-9-2022 

Συντάχθηκε Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε 
 Ο Προϊστάμενος Ο Προϊστάμενος 
 Τμήματος Συντηρήσεων Δ/νσης Περιβάλλοντος 
   
   

Χαρίσης Κων/νος Αδάμ Βουζανίδης Αθανάσιος Λατσίνογλου 
ΔΕ Ηλεκτρολόγων ΔΕ Οδηγών Πολιτικός Μηχανικός 
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καυστήρων υγρών καυσίμων 
δημοτικών κτηρίων 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ   
 ΠΡΟΫΠ: 2.294,00 (με τον ΦΠΑ) 
 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 92/2022 
 cpv: 50720000-8 
 
 
 
 
 
 

2 .  Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  
 

 

α/α ΕΙΔΟΣ ΜΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ ΔΑΠΑΝΗ 

1 Συντήρηση λεβητοστασίου με λέβητα ισχύος 
έως 60.00kcal/h τεμ 6 250,00 1.500,00 

2 Συντήρηση λεβητοστασίου με λέβητα ισχύος 
από 60.001 kcal/η έως 140.00kcal/h τεμ 1 350,00 350,00 

      Σύνολο προ ΦΠΑ 1.850,00 

      ΦΠΑ 24% 444,00 

      Σύνολο 2.294,00 

 

 
Καλαμπάκι, 13-9-2022 

 
Συντάχθηκε Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε 

 Ο Προϊστάμενος Ο Προϊστάμενος 
 Τμήματος Συντηρήσεων Δ/νσης Περιβάλλοντος 
   
   

Χαρίσης Κων/νος Αδάμ Βουζανίδης Αθανάσιος Λατσίνογλου 
ΔΕ Ηλεκτρολόγων ΔΕ Οδηγών Πολιτικός Μηχανικός 
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3 .  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

 
 

Άρθρο 1 Γενικά 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διενεργήσει μία φορά συντήρηση/ρύθμιση των λεβητοστασίων και εφόσον 

απαιτηθεί ακόμη μία μέχρι τη λήξη της σύμβασης. 
Για την παρακολούθηση των εργασιών θα οριστεί επόπτης της σύμβασης. Οι εντολές για την εκτέλεση εργασιών θα 

δίνονται προφορικά μέσω του επόπτη της σύμβασης.  
 

Άρθρο 2 Τεχνική Ικανότητα, Στήριξη σε ικανότητα τρίτων-Υπεργολαβία 
Επειδή ολόκληρο το αντικείμενο το εργασιών αφορά σε εργασίες συντήρησης των λεβητοστασίων, οι εργασίες θα 

πρέπει να εκτελεστούν εξ ολοκλήρου από τον ίδιο τον προσφέροντα ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη άδεια 
εκτέλεσης και συντήρησης εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών καυσίμων (άρθρο 78, παρ. 2 του Ν.4412/16). Δηλαδή δεν είναι 
επιτρεπτή η στήριξη σε ικανότητα τρίτων, ούτε η υπεργολαβία.  

Μαζί με την οικονομική προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, ο υποψήφιος θα καταθέσει και την άδεια συντηρητή 
εγκαταστάσεων υγρών καυσίμων. 

 
Άρθρο 3 Γενικά υποχρεώσεις αναδόχου 

Η συντήρηση περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των 
εγκαταστάσεων των λεβητοστασίων, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, τους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς 
και τις υποδείξεις του εκάστοτε κατασκευαστή.  

Ο Ανάδοχος, με δική του ευθύνη και μέριμνα, θα διατηρεί για κάθε μηχάνημα ξεχωριστά, βιβλίο παρακολούθησης 
αυτού, όπου θα αναγράφονται όλες οι διενεργηθείσες συντηρήσεις και επισκευές. Μετά από κάθε επίσκεψη θα ενημερώνεται 
και θα υπογράφεται από τον Συντηρητή, το βιβλίο παρακολούθησης λεβητοστασίου για το είδος της παρέμβασης που 
πραγματοποιήθηκε στην εγκατάσταση. 

Μετά από κάθε συντήρηση, επισκευή ή ρύθμιση, ο συντηρητής υποχρεούται να συμπληρώνει με επιμέλεια, ακρίβεια και 
πληρότητα και να υπογράφει το φύλλο συντήρησης, ένα αντίγραφο του οποίου θα αναρτάται στο χώρο του λεβητοστασίου 
και ένα θα διαβιβάζεται στον Επόπτη της Σύμβασης. Ο συντηρητής υποχρεούται στο φύλλο συντήρησης να αναφέρει 
ενδεχόμενα προβλήματα, δυσλειτουργίες ή ελλείψεις που επηρεάζουν την αποδοτική και ασφαλή λειτουργία του συστήματος 
καυστήρα– λέβητα– καπνοδόχου (συμπεριλαμβανομένων και προβλημάτων ή ελλείψεων στο χώρο του λεβητοστασίου). 
Προτείνει επίσης και ενδεδειγμένες κατά την άποψή του λύσεις, στον υπεύθυνο της εγκατάστασης. 

Στην αμοιβή της συντήρησης συμπεριλαμβάνεται η αξία των υλικών καθαρισμού και λίπανσης και τα ανταλλακτικά 
μικρής αξίας (π.χ. μπεκ, σαλαμάστρα κλπ). Δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία εξαρτημάτων που θα αντικατασταθούν λόγω 
φυσιολογικής φθοράς ή κακής χρήσης.  

Ο συντηρητής οφείλει να ειδοποιεί έγκαιρα και γραπτά τον Επόπτη για τυχόν εξαρτήματα που χρήζουν αντικατάστασης 
λόγω φθοράς ή βλάβης.  

Στις τιμές περιλαμβάνεται η αποζημίωση του εξειδικευμένου προσωπικού, η χρήση μέσων μεταφοράς με τα καύσιμα και 
τα λιπαντικά. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει κατάλογο με τις συνηθισμένες βλάβες που παρουσιάζουν τα 
λεβητοστάσια, το κόστος εργασίας για την αποκατάστασή τους και το είδος και το κόστος των απαιτούμενων 
ανταλλακτικών. 

Επιπλέον, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, σε συνεργασία με την υπηρεσία, να καταγράψει αναλυτικά τα 
τεχνικά στοιχεία των λεβητοστασίων (κυκλοφορητές, λέβητας, καυστήρας, ηλεκτρολογικός πίνακας κλπ). 

 
 

Άρθρο 4 Εργασίες που θα εκτελεστούν 
• Καθαρισμός λέβητα (γενικός καθαρισμός στο εσωτερικό του λέβητα) και καυστήρα.  
• Έλεγχος διαρροών και στεγανότητας δικτύου (για φυσικό αέριο). 
• Έλεγχος και αποκατάσταση καλής λειτουργίας της κεφαλής καύσης, του στροβιλιστή, του επιτηρητή αερίου και 

αέρα, του ανεμιστήρα, του τάμπερ, του μετασχηματιστή, των ηλεκτροδίων έναυσης, του ηλεκτρονικού (εγκέφαλος), 
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του ηλεκτροδίου ιονισμού, του GAS TRAIN, του συστήματος στεγανότητας βαλβίδων και του μειωτή πίεσης όπου 
υπάρχει, για τους καυστήρες αερίου (σε λεβητοστάσια αερίου). 

• Έλεγχος της ηλεκτροβαλβίδας και του φίλτρου αερίου (σε λεβητοστάσια αερίου) 
• Έλεγχος διαρροών καυσαερίων στον λέβητα και γενικά έλεγχος κατάσταση λέβητα. 
• Λίπανση όλων των κινούμενων εξαρτημάτων των κυκλοφορητών 
• Μέτρηση, ρύθμιση καυσαερίου 
• Αντικατάσταση μπέκ (ή καθαρισμός αν είναι σε πολύ καλή κατάσταση). 
• Καθαρισμός αντλίας πετρελαίου εφόσον απαιτείται. 
• Καθαρισμός και ρύθμιση σπινθηριστών, έλεγχος και καθαρισμός φωτοκυττάρου. 
• Καθαρισμός κεφαλής καύσης και πτερυγίων ανεμιστήρα. 
• Έλεγχος πιεσοστάτη αερίου (για φυσικό αέριο). 
• Καθορισμός και ρύθμιση ακίδων, ηλεκτροδίου ιονισμού, δοκιμή ασφαλιστικών συστημάτων λέβητα, καυστήρα, 

ρύθμιση αναλογίας αέρα – καυσίμου. Γενικά ρύθμιση του συστήματος λέβητα-καυστήρα ώστε να επιτευχθεί ο 
μέγιστος βαθμός απόδοσης. 

• Έλεγχος στεγανωτικών (σαλαμάστρα) και πιθανή αντικατάστασή τους εάν έχουν καταστραφεί λόγω φθοράς ή 
παλαιότητας. 

• Έλεγχος θυρίδων. Εάν διαπιστωθεί πρόβλημα στεγανότητας, αντικαθίστανται τα παρεμβύσματα. 
• Καθαρισμός της καπνοδόχου και έλεγχος για τυχόν διαρροές εντός χώρων κύριας χρήσης και αποκατάσταση 

αυτών.  
• Έλεγχος κατάστασης κυκλοφορητών, ηλεκτροβανών, αποφρακτικών βανών, ηλεκτρικού πίνακα, θερμοστατών, 

συστημάτων αυτοματισμού και λοιπού εξοπλισμού του λεβητοστασίου. 
• Έλεγχος δοχείων διαστολής 
• Έλεγχος και ρύθμιση πίεσης νερού στο δίκτυο σωληνώσεων. Πλήρωση και εξαέρωση όλων των θερμαντικών 

σωμάτων 
• Γενικός έλεγχος σε όλο το λεβητοστάσιο. 
• Έκδοση πιστοποιητικού καυσαερίου (φύλλο ελέγχου καυσαερίων). 
• Έκδοση συγκεντρωτικής κατάστασης η οποία θα δοθεί σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στο δήμο, στην οποία θα 

αναφέρονται για κάθε λεβητοστάσιο: - διεύθυνση οικήματος – τύπος και μοντέλο καυστήρα και παροχή καυσίμου 
σε κανονική λειτουργία- τύπος και μοντέλο λέβητα και θερμίδες λέβητα – παρατηρήσεις.  

• Εκτέλεση απαραίτητων μετρήσεων για έκδοση πιστοποιητικού και για ρύθμιση της σωστής λειτουργίας του 
συστήματος καυστήρα – λέβητα. 

• Παροχή Πιστοποιητικού/Φύλλου Ελέγχου και υπεύθυνης δήλωσης μετά τη συντήρηση και τα οποία θα πιστοποιούν 
την υψηλή ποιότητα εργασίας (ΦΕΚ Β 2654/2011 παράρτημα Ι) 

 
 
 

Άρθρο 5  Χρόνος και τόπος παραδόσεως 
Η σύμβαση θα έχει διάρκεια ενός (1) μήνα 
 
 

Άρθρο 6. Τροποποίηση της σύμβασης κατά την εκτέλεσή της 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων άρθρου 132 και 201 του Ν.4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.  

 
 
 

Καλαμπάκι, 13-9-2022 
 
 

Συντάχθηκε Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε 
 Ο Προϊστάμενος Ο Προϊστάμενος 
 Τμήματος Συντηρήσεων Δ/νσης Περιβάλλοντος 
   
   

Χαρίσης Κων/νος Αδάμ Βουζανίδης Αθανάσιος Λατσίνογλου 
ΔΕ Ηλεκτρολόγων ΔΕ Οδηγών Πολιτικός Μηχανικός 
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